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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Berlin városának környezeti atlaszára hivatkozva azt állítja, hogy sérül a 
környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv. Felhívja a figyelmet, 
hogy a Schönefeld repülőteret kihagyták a zajtérképekről, és a Berliner Morgenpost egyik 
cikkére hivatkozik, amely szerint ennek oka az, hogy a légi közlekedés mértéke számottevően 
meghaladja az EU által megállapított felső korlátokat. A petíció benyújtója által megküldött 
statisztikákban éves szinten több mint 50 000 járat szerepel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A környezeti zaj értékelésével és kezelésével kapcsolatban alkalmazandó uniós jogszabály a 
2002/49/EK irányelv1. A szóban forgó irányelv a tagállamok belátására bízza a zajra 
vonatkozó határértékek és a zajcsökkentésre irányuló egyéb intézkedések meghatározását. Az 
irányelvvel összhangban a nemzeti hatóságok kötelesek a környezeti zaj kezelésére irányuló 
stratégiai zajtérképeket és cselekvési terveket kidolgozni. A stratégiai zajtérképeket 2007. 
                                               
1  HL, L 189., 2002.7.18., 12–25. o.
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június 30-ig kellett elkészíteni, míg a kapcsolódó cselekvési terveket – a nyilvánossággal 
folytatott konzultációt követően és a nyilvánosság részvétele mellett – 2008. július 18-ig 
kellett elfogadni.

Az illetékes német hatóságok részéről a Bizottságnak 2005-ben megküldött jelentés alapján a 
Schönefeld repülőteret az irányelv értelmezése szerint nem tekintették fontos repülőtérnek. A 
2007. június 30-i jelentéstételi határidővel összefüggésben a zajtérképeknek az azt megelőző 
naptári évben – azaz 2006-ban – fennálló zajkörülményeket kell ismertetnie, jóllehet 
Németországnak még be kell nyújtania a német repülőterekre vonatkozó zajtérképeket. A 
petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján azonban a repülőtér esetlegesen a szóban 
forgó irányelv hatálya alá tartozhat. Amennyiben – és ez valószínűnek tűnik – a Schönefeld 
repülőtér forgalma 2006-ban meghaladta a küszöbértéket (50 000 forgalmi esemény), fel 
kellett volna kerülnie a zajtérképekre.

Következtetések

Mindezen tényezők fényében és a petíció benyújtója által közölt információk alapján további 
vizsgálatra van szükség annak megállapítása érdekében, hogy esetlegesen sor került-e a 
közösségi jogszabályok megsértésére. Az Európai Bizottság immáron valamennyi tagállamot 
felkérte arra, hogy nyújtsanak naprakész tájékoztatást zajtérképeikről, annak ellenőrzése 
érdekében, hogy az irányelv értelmében fennálló kötelezettségek teljesültek. Ezenkívül a 
Bizottság nem hivatalos úton arra is felkérte a német hatóságokat, hogy nyújtsanak 
tájékoztatást a szóban forgó konkrét kérdéssel kapcsolatban. Amint az adatok rendelkezésre 
állnak, a Bizottság megteszi a megfelelő lépéseket. A Bizottság a továbbiakban is tájékoztatni 
fogja a petíciós Bizottságot a szóban forgó ügy alakulásáról.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2009. április 24.

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló irányelv 7. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a tagállamok 2005. június 30-ig kötelesek voltak értesíteni a Bizottságot főbb 
útjaikról, vasútvonalaikról, repülőtereikről és agglomerációikról. 

Ezenfelül a tagállamoknak 2007. június 30-ig zajtérképeket kellett készíteniük, amelyekben 
ismertették az azt megelőző évben (azaz 2006-ban) fennálló helyzetet főbb útjaikra, 
vasútvonalaikra, repülőtereikre és agglomerációikra vonatkozóan. A Schönefeld repülőtér 
nem szerepelt abban a jelentésben1, amelyet a német hatóságok a környezeti zaj értékeléséről 
és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv2 7. és 10. cikkében foglalt követelmények 
értelmében megküldtek. 

A szóban forgó kérdéssel kapcsolatban a Bizottsághoz intézett válaszában Németország 
kifejtette, hogy véleménye szerint a zajtérképek kidolgozására vonatkozó 2007. június 30-i 
határidő csak azon repülőterekre alkalmazandó, amelyek a 2005. június 30-ig teljesítendő 
értesítési kötelezettség hatálya alá tartoznak. Az irányelv értelmezése szerinti 

                                               
1 Elérhető a CIRCA-n; 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed&sb=Title

2 HL L 189., 2002.7.18., 12–26. o.
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forgalomterhelést tekintve a Schönefeld repülőtér 2005-ben nem minősült fontos 
repülőtérnek. Következésképpen a 2007. június 30-i határidőre nem készült zajtérkép. 

Mindazonáltal a hivatalos adatok azt mutatják, hogy 2006-ban (valamint 2005-ben) a 
repülőgép-forgalom meghaladta a küszöbértéket. 

A 7. cikk (1) bekezdése alapján egyértelmű, hogy a stratégiai zajtérképeknek a 2006. évi 
adatokon kell alapulniuk, ezért a Bizottság azon a véleményen van, hogy a 7. cikk (1) 
bekezdése értelmében kidolgozott stratégiai zajtérképeknek valamennyi agglomerációt, utat, 
vasútvonalat és repülőteret magukban kell foglalniuk, amelyek 2006-ban meghaladták a 
küszöbértéket. Következésképpen a Schönefeld repülőtérre vonatkozó zajtérképet el kellett 
volna készíteni a 2007. június 30-i határidőt megelőzően.

A Bizottság a jövőben meghozza a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a német hatóságok a lehető leghamarabb elkészítsék a Schönefeld repülőtérre vonatkozó 
zajtérképet.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2010. január 21.

A Bizottság a következő kiegészítő megjegyzéseket kívánja tenni a petícióval kapcsolatban:

Az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felülvizsgálati és 
minőségellenőrzési eljárást végzett a 2002/49/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdése 
értelmében a zajtérképek és a kapcsolódó, lakosságot érintő zajterhelést mutató adatokról 
közölt információk vonatkozásában, amelyekről 2007. december 30-ig kellett beszámolni.

A szóban forgó adatok elemzése1 befejeződött, és több kérdéssel kapcsolatban is további 
pontosítást kértek, a hiányzó részleteket pedig pótolni kell.

Az Európai Bizottság hivatalos levelet küldött a tagállamoknak2, amelyben felkérte őket, hogy 
nyújtsanak felvilágosítást és adják közre a levél mellékletében ismertetett, hiányzó 
részleteket. A Schönefeld repülőtér szerepel a német jelentésből hiányzó részletek 
jegyzékében.

Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja a tagállamoktól érkezett válaszokat. A 2002/49/EK 
irányelv követelményeinek megsértése esetén a Bizottság intézkedéseket tehet az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkében előírtaknak megfelelően.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV III): 2011. május 6.

A 2002/49/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamoknak 2007. június 
30-ig zajtérképeket kellett készíteniük minden, 250 000-nél több lakost számláló 
agglomerációra, valamint minden, évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat 

                                               
1 A 2009. február végét követően benyújtott jelentések értékelésére még nem került sor
2 A levelet 2009. július 29-én küldték el a tagállamok állandó képviseleteihez.
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lebonyolító fontosabb közútra, 60 000 szerelvénynél többet áteresztő fontosabb vasútvonalra 
és a fontosabb repülőterekre vonatkozóan. Az irányelv 3. cikkének p) pontja értelmében az a 
repülőtér számít „fontosabb repülőtérnek”, ahol évente 50 000-nél több forgalmi esemény 
(azaz fel- vagy leszállás) történik.

A német hatóságok megküldték zajtérképeiket a Bizottságnak. A Bizottság jelenleg értékeli, 
hogy azok megfelelnek-e az irányelv előírásainak. A Schönefeld repülőtérről azonban nem 
készült zajtérkép, annak ellenére, hogy az ott bonyolított forgalmi események száma 2006-ban 
meghaladta az 50 000-ret.

A Bizottság 2009. július 29-én írásban kért Németországtól további tájékoztatást a 
Németországtól kapott zajtérképekből hiányzó adatokról, ezen belül a Schönefeld repülőtér 
hiányzó zajtérképéről is.

Németország 2009. október 30-án kelt levelében azt válaszolta, hogy azért nem készült 
zajtérkép a Schönefeld repülőtérről, mert ott 2004-ben kevesebb, mint 50 000 forgalmi 
esemény történt. Ezért erről a repülőtérről 2005-ben nem készült a 7. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése értelmében értesítés a Bizottság számára, és ebből kifolyólag arra nem 
vonatkozik a 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében előírt zajtérkép-készítési 
kötelezettség.

Németország továbbá kifejtette, hogy nem lett volna hasznos zajtérképet készíteni a 
Schönefeld repülőtérről, mivel az éppen fontos átalakítás alatt állt – ekkor alakult át az új 
Berlin Brandenburg repülőtérré, ami mindenképpen elavulttá tette volna a 2006-os adatok 
alapján elkészített zajtérképet. A német hatóságok szerint a repülőtér bővítésének végleges 
engedélyét 2009. október 20-án fogadták el. 

A rendelkezésre álló információ alapján és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésének második 
albekezdése szerint a Bizottság egyetért abban, hogy Németország 2005-ben nem volt köteles 
bejelenteni a Schönefeld repülőteret, mivel az ott bonyolított forgalmi események száma nem 
érte el a küszöbértéket. Meg kell azonban jegyezni, hogy minden tagállamnak biztosítania 
kell, hogy az előző naptári évbeli (2006) helyzetet bemutató stratégiai zajtérképek legkésőbb 
2007. június 30-ig elkészüljenek. A Schönefeld repülőtér hivatalos adatai szerint pedig az 
ottani forgalmi események száma 2006-ban meghaladta a küszöbértéket.

Az, hogy a fontosabb repülőterekről csak 2005-ben – és azt követően ötévente – kellett 
jelentést készíteni a Bizottságnak, nem jelenti azt, hogy csak a Bizottság felé bejelentett 
repülőterek esetében kell elkészíteni a 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében előírt 
zajtérképeket. A Bizottság véleménye szerint a 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében 
előírt zajtérkép-készítési kötelezettség minden olyan repülőtérre vonatkozik, ahol 2006-ban 
több mint 50 000 forgalmi esemény történt, függetlenül attól, hogy a 7. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése értelmében jelentették-e a Bizottságnak vagy sem. 

A Bizottság fenntartja véleményét, miszerint azzal, hogy 2007 júniusáig nem készített 
zajtérképet a Schönefeld repülőtérről, Németország nem teljesítette az irányelv 7. cikkének 
(1) bekezdésében és 10. cikkének (2) bekezdésében előírtakat.

Időközben, 2010 júniusában Németország az irányelv 7. cikkének (2) bekezdése értelmében 
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bejelentette a Schönefeld repülőteret mint fontosabb repülőteret, és jelezte, hogy a 
zajtérképkészítés második fordulójában, 2012. június 30-ig, stratégiai zajtérképet is fog arról 
készíteni.

A Bizottság és a német hatóságok közötti további egyeztetéseket követően a német hatóságok 
vállalták, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb nyár végéig elkészítik a Schönefeld 
repülőtér zajtérképét.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV IV): 2012. január 27.

A Bizottság szolgálataival történő megállapodást követően a német hatóságok a 2010. évi 
adatokon alapuló stratégiai zajtérképet1 nyújtottak be a Schönefeld repülőtérről. A Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy Németország a Schönefeld repülőtér vonatkozásában ezzel teljesítette a 
2002/49/EK irányelv 7. cikke szerinti kötelezettségeit.

                                               
1 http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.122433.de


